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K5L SERİSİ
L-KESİM YARI OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ
Açıklama
K5L Serisi, "Kesme ünitesi" ve "Shrink Tüneli" olmak üzere birbirine entegre edilmiş
iki parçadan oluşur. Özçağdaş Makina tarafından gıda, içecek, kozmetik, kimya, tıp,
boya, matbaa, otomotiv, donanım vb. sektörlerin talebini karşılamak üzere
geliştirilmiştir.

Uygulama
Operatör, ürünleri iki katlı shrink filmin arasına yerleştir ve daha sonra elle ürünleri
kesme alanına aktarır. L- kesme çenesi manuel veya zaman ayarlı otomatik olarak
çalıştırılır. Daha sonra tahliye bandı ile ürünler shrink tüneline aktarılır. Tünel içindeki
sıcaklık ile film (pvc/pof), ürünü sıkıca sarar ve ürünün şeklini alır. Elde edilen
ambalaj ürüne iyi bir görüntü katmasının yanında ürünü depolama ve nakliye
sırasında aşınma, sürtünme, çizilme ve tozdan korunmasını sağlar.

Özellikler
✓Piston tahrikli çene sistemi
✓Zaman ayarlı otomatik kesme sistemi
✓ Buton ile çalıştırma seçeneği
✓ El ve ürün koruma
✓ Ayarlanabilir tünel ısısı ve tünel konveyör hızı
✓ Ayarlanabilir kesme süresi
✓ Kolay değiştirilebilir paslanmaz çubuk rezistans sistemi.
✓Tünel giriş ve çıkışında silikon perdeler.
✓Mükemmel izolasyon ile asgari ısı kaybı.
✓Kolay ve hızlı film değişimi.
✓ Taşımayı kolaylaştıran frenli tekerlekler.
✓Acil durum butonu.
✓Kolay kurulum ve basit kullanım.
✓Yüksek shrinkleme hızı.
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✓Üretim verimliliği ve paket kalitesi.
✓Uzun ömürlülük.
✓CE standardı.
✓Yıpranabilen parçalar hariç 2 yıl garanti.
✓5 Yıl yedek parça tedarik garantisi.

Teknik Özellikler
K5L 35/45

Model

K5L 45/60

Max ürün ölçüleri (boy x en x yükseklik)

400x300x150 mm

550x400x200 mm

L-Yapıştırma ölçüleri (boy x en)

450x350 mm

600x450 mm

380V–3 faz 50–60Hz

380V–3 faz 50–60Hz

Kurulu güç

10 Кw

12 Кw

Çalışma basıncı

6 bar

66 barбар

Hava tüketim miktarı

65 nl/dk

65 nl/dk

Üretim kapasitesi (paket/saatte)

480-720

480-720

PVC/POF

PVC/POF

15-25 mikron

15-25 mikron

Bobin eni

400 mm

550 mm

Bobin çapı

250 Ø

250 Ø

920 mm

920 mm

Enerji kaynağı

Film tipi
Film kalınlığı

Çalışma masasının yüksekliği
Tünel ölçüleri (boy x en x yükseklik)
Makine ölçüleri (tünel dahil) (boy x en x yükseklik)
Ağırlık
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1100x550x400mm 1250x650x400 mm
3100x900x1600 mm

3300x1000x1600 mm

350 kg

450 kg

info@ozcagdasmakina.com

